
 

 

Ålands hälso- och sjukvård 

Begäran om utredning av logguppgifter  
vid misstanke om personregisterbrott/ 
sekretessbrott 
Om du som patient, efter att ha tagit del av utdraget ur loggregistret, anser att det finns misstanke om att 
obehöriga tagit del av dina patientuppgifter, kan du begära om utredning.  

Personuppgifter Namn Personnummer 

Adress och postadress 

Telefonnummer 

 
Begäran Jag vill att ÅHS utreder på vilka grunder följande personer enligt utdrag från 

patientregistret tagit del av mina patientuppgifter. 

(Skriv personens namn, datum för inloggning, ev. misstankar, motivering) 

 
Datum och 
underskrift Datum _____ / ______  20 _____  

Underskrift 

Begäran om utredning av logguppgifter skickas undertecknad till Ålands hälso- och sjukvård, chefläkarens 
kansli, PB 1055, AX–22111 Mariehamn 

Mottaget 
Datum _____ / ______  20 _____  

Chefläkarens underskrift 

Skickas för utredning till: ________________________________________________________________________________________  

 
  



 

 

Ålands hälso- och sjukvård 

 

Patientregister och användarlogg 
Ålands hälso- och sjukvård har successivt tagit i bruk den elektroniska patientjournalen från år 
2000. Vid inloggning i det patientadministrativa systemet skapas en användarlogg.  

I användarloggen framkommer endast uppgifter om vem som varit in i vilken del av systemet, där 
framgår inte egentliga patientuppgifter. 

Med hjälp av användarloggen övervakar och kontrollerar man att patientregistret används enligt 
föreskrivna regler, direktiv och lagar. 

Ur loggen får man i efterskott ut uppgifter om hur arbetstagare/anställda tagit del av 
patientuppgifter. 

Loggen är endast tillgänglig för dem som ansvarar för datasekretessen och att den följs. 

Användning av patientuppgifter 
Patientuppgifter används förutom i samband med den egentliga patientvården, vid tidbokning, 
granskning av undersökningsresultat, provsvar och vid hantering av fakturor. Dessutom kan 
uppgifter behövas vid hantering av intyg, utlåtanden eller rådgivning. Patientuppgifter kan även 
användas för forskning eller kvalitetsuppföljning om särskilt lov givits. 

Begäran om logguppgifter 
Om du som patient misstänker att någon obehörig tagit del av uppgifter i din journal kan du 
begära ut logguppgifter ur elektroniska patientjournalen/-registret. 

I rapporten ur loggregistret framkommer tidpunkt, vem som varit in i och i vilken del av 
patientjournalen/-registret. 

Uppgifter ges i första hand för två år bakåt om inte särskilda skäl föreligger. 

Använd då blanketten ”Begäran om logguppgifter”, som finns på ÅHS hemsida under ”Patientens 
rättigheter” 

Begäran om utredning av logguppgifter 
Om du efter att ha tagit del av logguppgifterna om din patientjournal/-register, anser att det finns 
misstankar om sekretessbrott, har du rätt att begära om utredning av logguppgifterna.  

Använd omstående blanketten ”Begäran om utredning av logguppgifter vid misstanke om 
sekretessbrott” 

Begäran om utredning skickas till vårdchefen, som för ärendet vidare till berörd personal. Efter 
utredning skickas skriftligt svar med förklaringar från berörda.Skriftlig anhållan med motivering 
skickas till  

Ålands hälso- och sjukvård 
chefläkaren  
PB 1055 
AX–22111 Mariehamn 
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